
 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  1 (20) 

Valkansliet 
 

Kallelse 

Nämnd Valnämnd 

Datum och tid Tisdag den 15 februari 2022, kl. 15.00 

Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Ormön och digitalt via Zoom 

Sekreterare Kersti Ingemarsson 

Ordförande Camilla Strandman 
 

 

Ärendelista 
1. Val av justerare 2 

2. Fastställande av föredragningslistan 2 

3. Information från förvaltningen 3 

4. Val av Ambulerande röstmottagare, vårdpersonal och fastställande av  
bokningsbara tider för ambulerande röstmottagning 4 

5. Val av bemanning för Support i samband med förtidsröstningen 6 

6. Svar till partier som frågar om utläggning av valsedlar 8 

7. Röstmottagare förtidsröstning, fördelning och tjänstgöring samt arbetsledare, 
förslag till upplägg 9 

8. Bemanning i valdistrikt, översikt 10 

9. Utbildningar för ordförande/vice ordförande i vallokal och arbetsledare i  
röstningslokal, information 12 

10. Utbildning för röstmottagare i förtidsröstningslokal och vallokal, information 13 

11. Utbildning för valnämnden 14 

12. Lagändringarna inför valet 2022, information 15 

13. Valdistriktsindelning i Östhammars kommun fr o m 2022, information 17 

14. Ändring av valdistriktsnummer för vallokaler, valet 2022, information 18 

15. Åtkomst och behörighet till valdatasystemet Valid, information 19 

16. Anmälningsärenden 20 

 
 

 
 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  2 (20) 

Valkansliet 
 

 

1. Val av justerare 
Beslut 
 
 

2. Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 
 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  3 (20) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2021-2 
 

3. Information från förvaltningen 
Förslag till beslut 
Valnämnden tar del av informationen 
 

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheten; 

• Översyn av arvoden  
• Rekrytering, kommunikationsplan 
• Särskilda insatser, röstningslokaler 
• Inför utbildningsdagarna  
• Medhjälpare vid packning av valmaterial 
• Översikt gällande arbetsplanering 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lennart Jonasson, sakkunnig valtjänsteman 
Kersti Ingemarsson, sekreterare 
Eva Fischer, informationsansvarig 
Maria Wallin, materialansvarig 
Thomas Tidstrand, särskilda insatser röstningslokaler 
Anna Lidvall Gräll, utbildningsansvarig 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  4 (20) 

Valkansliet 
 

 

Dnr VN-2019-31 
 

4. Val av Ambulerande röstmottagare, vårdpersonal och 
fastställande av bokningsbara tider för ambulerande 
röstmottagning 

Förslag till beslut 
Valnämnden godkänner föreslagna bokningsbara tider för ambulerande röstmottagning. 
(Bilaga). 
Valnämnden utser xx och xx till ordinarie ambulerande röstmottagare samt xx och xx att 
utgöra ersättande ambulerande röstmottagare, inom den egna nämnden. 
De ambulerande röstmottagarna ska ta del av Valmyndighetens utbildningsfilm med 
kunskapstest, läsa igenom Valmyndighetens handledning för röstmottagare och ambulerande 
röstmottagning, delta i Valnämndens utbildning samt följa fastställda riktlinjer för 
ambulerande röstmottagning. 
Valnämnden utser xx och xx som vårdpersonal att utgöra medföljare i samband med 
ambulerande röstmottagning.  
Vårdpersonalen ska delta i Valnämndens utbildning samt läsa igenom Valmyndighetens 
handledning för Ambulerande röstmottagning. 
Ett informationsmöte för ambulerande röstmottagare och vårdpersonal sker den 22 mars 2022, 
kl. 13:00 – 15:00 i SR Ormön, kommunkontoret. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunala bud har upphört och ersätts av ambulerande röstmottagare. Ambulerande 
röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till väljarens hem eller 
motsvarande och förrättar förtidsröstning där. Budröstning finns som tidigare kvar som en 
möjlighet att rösta. Man kan rösta med bud om man är intagen på häkte eller 
kriminalvårdsanstalt. Bor man utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt 
väljaren.  
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade 
röstmottagare, ambulerande röstmottagare. Kommunen ska tillhandahålla ambulerande 
röstmottagare och bestämmer själv ambitionsnivån, såsom tillgänglighet, tillgång, antalet 
samt beredskap.  
Valkansliet föreslår att valnämnden utser två ordinarie personer till ambulerande 
röstmottagare samt två personer att utgöra ersättande ambulerande röstmottagare, inom den 
egna nämnden. 



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  5 (20) 

Valkansliet 
 

Valnämnden har tidigare beslutat att utöka bemanningen med två personer som har 
professionell kompetens för kommunicering med äldre med sjukdomstillstånd.  
Valkansliet lämnar förslag på två personer med kompetens. 
I uppdraget följs valmyndighetens manualer för ambulerande röstmottagare samt 
valnämndens fastställda riktlinjer för ambulerande röstmottagning. 
Ambulerande röstmottagare ska använda en väljarförteckning på samma sätt som i en fast 
förtidsröstningslokal. Ambulerande röstmottagare behöver inte kontinuerligt vara på plats, utan 
tjänstgör bara när de efterfrågats. Av praktiska skäl är det lämpligt att man kommer överens om 
en tid när röstmottagningen kan ske hos väljaren. Förtidsrösterna kan hanteras så att de 
ambulerande röstmottagarna tar emot väljarens förtidsröst och placerar den i ett omslag som sedan 
försluts och signeras på utsidan. Omslagen lämnas tillsammans med väljarförteckningen till ett 
öppet närliggande förtidsröstningsställe när dagens besök är klara. Där öppnas omslagen och 
förtidsrösterna läggs i lokalens uppsamlingslåda. Väljarförteckningen från den ambulerande 
röstmottagningen sparas tillsammans med lokalens väljarförteckningar. 

Åtgärdsförslag 10:  
I schemaläggningen ska fler pass mot slutet av förtidsröstningsperioden eftersträvas. Om 
möjligt bör det finnas 1-2 ”fria” pass utöver de geografiskt bundna. 

Beslutsunderlag 
• Tider inklusive distriktsindelning för ambulerande röstmottagare samt inlämningsplats 
• Riktlinjer för ambulerande röstmottagning (VN 2019-02-04, § 11) 
• Förslag till vårdpersonal (publiceras i valnämndens arbetsrum) 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Ambulerande röstmottagare och vårdpersonal 
Ansvarig för informationsinsatser, Eva Fischer 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  6 (20) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2022-3 
 

5. Val av bemanning för Support i samband med 
förtidsröstningen 

Förslag till beslut 
Valnämnden utser XX och XX inom den egna nämnden att utgöra support under kvällstid, 
veckodagar till ordförande i förtidsröstningslokal samt till allmänheten, perioden 24 augusti – 
11 september 2022 för tjänstgöring enligt nedanstående tidtabell. 
Valkansliet tillämpar tjänstgöring för support under helger, enligt nedanstående tidtabell. 
Östhammar Direkt utgör support under dagtid, veckodagar. 
Ett informationsmöte för supportbemanning sker den 4 maj 2022, kl. 17:00 – 19:00 i SR 
Örskär, kommunkontoret. 
 

Ärendebeskrivning 
I samband med tidigare val har valkansliet ombesörjt support vid förtidsröstningen på tider då 
Östhammar Direkt har stängt. Det huvudsakliga uppdraget är att finnas tillgänglig per telefon 
och utgöra support till öppna förtidsröstningslokaler och allmänheten, vägleda och svara på 
frågor samt skriva ut/skicka duplettröstkort ur Valmyndighetens valdatasystem (Valid).  
Valkansliet kan utgöra support under helger och föreslår att valnämnden utser två personer ur 
den egna nämnden som kan utgöra support resterande tider.  
 

Support till Datum Tid Tjänstgörande 
 

Östhammar Onsdag 24/8  16:30 - 20:30  

Östhammar Torsdag 25/8 16:30 - 20:30  

Östhammar Lördag 27/8 10:30 - 14:30 Valkansliet, Maria 

Östhammar Söndag 28/8 10:30 - 14:30 Valkansliet, Kersti 

Östhammar 
Öregrund 

Måndag 29/8 16:30 - 21:30  

Österbybruk, 
Alunda 
Gimo 

Tisdag 30/8 15:30 - 21:30  

Östhammar 
Öregrund 

Onsdag 31/8 16:30 - 21:30  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  7 (20) 

Valkansliet 
 

Alunda 
Österbybruk 
Gimo 

Torsdag 1/9 15:30 - 21:30  

Ekeby 
Valö 
Östhammar 
Hargshamn 
Långalma 
Gräsö 

Lördag 3/9 08:30 - 17:30 Valkansliet, Maria 

Österbybruk 
Alunda 
Gimo 
Östhammar 

Söndag 4/9 08:30 - 15:30 Valkansliet, Kersti 

Österbybruk 
Alunda 
Gimo 

Måndag 5/9 15:30 - 21:30  

Östhammar 
Öregrund 

Tisdag 6/9 16:30 - 21:30  

Österbybruk 
Alunda 
Gimo 

Onsdag 7/9 15:30 - 21:30  

Östhammar 
Öregrund 

Torsdag 8/9 16:30 - 21:30  

Östhammar Lördag 10/9 09:30 - 13:30 Valkansliet, Maria 

Östhammar Söndag 11/9 07:00 - 24:00 Valkansliet, växelvis 
tjänstgöring 

 

Beslutsunderlag 
• Lokaler, tider och support 2022 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

Beslutet skickas till 
Förtroendevalda som ska utgöra support 
Valkansliet 
Östhammar Direkt  
Informationsansvarig, Eva Fischer  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  8 (20) 

Valkansliet 
 

    Dnr VN-2021-12 
 

6. Svar till partier som frågar om utläggning av valsedlar 
Förslag till beslut 
I Östhammars kommun levereras endast de valsedlar som kommunen måste tillhandahålla till 
röstningslokaler och vallokaler. Övriga valsedlar måste partierna själva leverera. 
Röstmottagarna hjälper till genom att löpande fylla på valsedlar, av de valsedlar som 
levererats till lokalen. Det finns inga planer på att ändra på denna rutin, men vi kommer att 
vara noga med att informera väljare om att de som inte hitta valsedel för ett parti de vill rösta 
på kan skriva partiets namn på en blank valsedel. Det kommer även finnas en lista med 
anmälda partier i lokalen. 
 

Ärendebeskrivning 
Förfrågningar har inkommit från nya partier och partier som i senast valen fått under 1 % av 
rösterna om att få valnämndens hjälp med att distribuera dess namnvalsedlar till sina 
röstningslokaler och vallokaler. Många av Sveriges kommuner (dock inte de allra största) 
erbjuder utkörning till förtidsröstningslokaler och vallokaler på valdagen. Främst ur 
miljösynpunkt, men kanske också ur demokratisynpunkt. Kravet kommunerna brukar ställa är 
att valsedlarna finns tillgängliga på kommunens kansli senast mitten på augusti, annars 
hanteras de ej av kommunen. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

Beslutet skickas till 
Magnus Törne, Medborgerlig Samling Uppsala län 
Pierre Ländell, Landsbygdspartiet oberoende 
Sven Valerio, Alternativ för Sverige  
Informationsansvarig, Eva Fischer (för publicering på valnämndens hemsida) 
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  9 (20) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2019-25 
 

7. Röstmottagare förtidsröstning, fördelning och tjänstgöring 
samt arbetsledare, förslag till upplägg 

Förslag till beslut 
Valnämnden ställer sig bakom fördelning och tjänstgöringsschema inför förtidsröstningen, 
allmänna valet 2022. 
2 personer per lokal utgör arbetsledare, för växelvis tjänstgöring. I Östhammar tillsätts 5 
personer, för växelvis tjänstgöring. 
Valnämnden förslår att angivna personer ska tillfrågas för uppdraget som arbetsledare i 
förtidsröstningslokal. 
Beslut om arbetsledare och fastställande av fördelning och tjänstgöring tas på valnämndens 
sammanträde 2022-04-26. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till bemanning, reserver, arbetsledare och fördelning av tjänstgöringstider redovisas. 
Föreslås att 2 personer per lokal utgör arbetsledare förutom i Östhammar där förslaget är att 5 
personer utgör arbetsledare, för växelvis tjänstgöring.  
Enligt åtgärdsförslag 4 har spridning avseende erfarna arbetsledare, ålder och erfarenhet i 
grupperna eftersträvats. Hänsyn till könsfördelning har skett. Det är säkerställt att ordförande i 
vallokal och arbetsledare i förtidsröstningslokal fokuserar på ett uppdrag inför valet 2022.  

Beslutsunderlag 
• Fördelning, tjänstgöringsschema med förslag till arbetsledare (publiceras i valnämndens 

arbetsrum) 
Ärendets behandling 
Valnämndens sekreterare tillika rekryteringsansvarig har fördelat inlämnade 
intresseanmälningar för tjänstgöring med förtidsröstning inför valet 2022.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Valkansliet för vidare handläggning  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
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Valkansliet 
 

Dnr VN-2019-25 
 

8. Bemanning i valdistrikt, översikt 
Förslag till beslut 
Valnämnden ställer sig bakom förslag till ordförande och vice ordförande i valdistrikt.  
Valnämnden föreslår att angivna personer ska tillfrågas för uppdraget och ger valkansliet i 
uppdrag att fortsätta arbetet med rekrytering inför kommande val. 
Beslut om bemanning i valdistrikt tas på valnämndens sammanträde 2022-04-26. 
 

Ärendebeskrivning 
Sammanställning över bemanning i valdistrikt; 

Distrikt  Ordförande Vice 
ordförande 

Röstmottagare Reserv 

1 Östhammars centrum x x x  

3 Öregrund norr + 
Gräsö 

x x x  

4 Öregrund söder + 
Söderön 

x x Saknas 2  

5 Ed x x x 1 

6 Hargshamn/Boda x x x  

7 Kristinelund/Boda x x x 1 

8 Norrskedika-Valö-
Forsmark 

x x x  

10 Alunda tätort x x Saknas 2  

11 Alunda-Ekeby x x Saknas 1  

13 Gimo Västra x x Saknas 1  

14 Gimo, Hökhuvud-
Vattensta 

x x Saknas 1  

15 Österbybruk-
Morkarla 

x x Saknas 2 1 

16 Österbybruk, 
Dannemora-Film 

x x Saknas 2 1 
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Datum  Sid 
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Valkansliet 
 

Beslutsunderlag 
• Förteckning över bemanning i valdistrikt (publiceras i valnämndens arbetsrum) 

Ärendets behandling 
Valnämndens sekreterare tillika rekryteringsansvarig har fördelat inlämnade 
intresseanmälningar för tjänstgöring i vallokal vid valet 2022. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Valkansliet för vidare handläggning 
Informationsansvarig, Eva Fischer 
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Datum  Sid 
2022-02-01  12 (20) 

Valkansliet 
 

    Dnr VN-2019-29 
 

9. Utbildningar för ordförande/vice ordförande i vallokal och 
arbetsledare i röstningslokal, information 

Förslag till beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
För ordförande och arbetsledare bör utbildningen omfatta funktionens ansvarsområde och 
arbetsuppgifter. I dagsläget vet valkansliet inte om utbildningstillfället kan genomföras fysiskt 
men ser inga hinder att förmedla informationen digitalt om det blir nödvändigt. I enlighet med 
åtgärdsförslag 8 kommer utbildningen att omfatta 

• Diskussion kring svåra situationer 
• Information om vissa vanliga frågor från väljare 
• Sammanfattning av några vanliga situationer 
• Mer genomgång av hur man fyller i blanketter och omslag 
• Eventuella frågeställningar från röstmottagare 

Valkansliet har bokat in datum gällande utbildningar för ordförande och vice ordförande i 
vallokal samt arbetsledare i röstningslokal enligt följande: 

• Utbildning med seminarium för ordförande och vice ordförande i vallokal sker den 8 
augusti 2022, kl. 18:00 i SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 

• Utbildning med seminarium för arbetsledare i röstningslokal sker den 9 augusti 2022 , 
kl. 18:00 i SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Utbildningsansvarig Anna Lidvall Gräll 
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Datum  Sid 
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Valkansliet 
 

    Dnr VN-2019-29 
 

10. Utbildning för röstmottagare i förtidsröstningslokal och 
vallokal, information  

Förslag till beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Samtliga röstmottagare ska ta del av Valmyndighetens utbildningsfilmer och kunskapstest, 
läsa in sig på deras vägledningar samt valnämndens instruktioner. Utöver detta kommer ett 
utbildningspass genomföras. I dagsläget vet valkansliet inte om utbildningstillfället kan 
genomföras fysiskt men ser inga hinder att förmedla informationen digitalt om det blir 
nödvändigt. I enlighet med åtgärdsförslag 8 kommer utbildningen att omfatta 

• Diskussion kring svåra situationer 
• Information om vissa vanliga frågor från väljare 
• Sammanfattning av några vanliga situationer 
• Mer genomgång av hur man fyller i blanketter och omslag 
• Eventuella frågeställningar från röstmottagare 

 
Valkansliet har bokat in datum och sammanträdesrum gällande utbildningar för röstmottagare 
enligt följande: 
 

• Utbildning för tjänstgörande under förtidsröstning sker den 11 augusti 2022, kl. 18:00 
i SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 

• Utbildning för tjänstgörande på valdagen sker den 15 augusti 2022, kl. 18:00 i SR 
Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 

• Utbildning för tjänstgörande vid både förtidsröstning och valdag sker den 23 augusti 
2022, kl. 18:00 i SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar.  

• Uppsamlingstillfällen finns inbokade i händelse av att behov uppstår (18 augusti, 22 
augusti samt 31 augusti 2022) 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll  
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Valkansliet 
 

    Dnr VN-2019-29 
 

11. Utbildning för valnämnden 
Förslag till beslut 
Valnämndens ledamöter och ersättare deltar vid utbildningstillfället den 23 augusti 2022, 
kl. 18:00 – 20:00. Obligatorisk närvaro gäller. I övrigt har valnämnden tagit del av 
informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämndens ledamöter och ersättare måste delta vid utbildningstillfälle för förtidsröstning 
och för själva valdagen. Valkansliet föreslår utbildningstillfället 23 augusti då utbildningen 
riktar sig till tjänstgörande vid både förtidsröstning och valdag. Samtliga behöver också ta del 
av valmyndighetens utbildningsfilmer med tillhörande kunskapstest gällande förtidsröstning 
och valdag. 
 
De som vill och har möjlighet kan anmäla sitt intresse att tjänstgöra vid förtidsröstningen 
under perioden 24 augusti – 10 september 2022. På valdagen 11 september tjänstgör hela 
Valnämnden med de olika uppdrag som valnämnden har på valdagen. 
 
Följande har anmält intresse; 
Eva Fredriksson 
Desireé Mattsson 
Mats Ingemarsson 
Lennart Eriksson 
Tony Strand 
Lennart Owenius 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll 
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Valkansliet 
 

Dnr VN-2022-2 
 

12. Lagändringarna inför valet 2022, information 
Förslag till beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har beslutat att anta de förslag till lagändringar inför valen 2022 som regeringen 
lämnat i propositionen Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagningen, Prop 2021/22:52. 
Lagändringarna träder i kraft den 1 februari 2022 och innebär i korthet:  
 
• Valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar över ansvaret för att lägga ut samtliga 
valsedlar i val- och röstningslokalerna.  
• Valmyndigheten ges ett uttryckligt ansvar för att inför varje val ta fram utbildningsmaterial 
avseende valet. Materialet ska tillhandahållas länsstyrelserna och valnämnderna.  
• Det klargörs att den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt 
lämna val- eller röstningslokalen, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av 
röstmottagningen.  
• Det förtydligas att väljaren ska välja sina valsedlar och göra i ordning sina röster i 
enskildhet.  
• Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan ta sina valsedlar 
på den avskärmade plats där valsedlarna finns utlagda ska på begäran få hjälp med detta av 
röstmottagarna. En sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller 
henne med detta.  
 
Observera att den första punkten ovan inte medför ett utökat ansvar för valnämnderna att 
distribuera valsedlarna till val- och röstningslokalerna, utan endast syftar till hanteringen i 
lokalerna.  
 
Valmyndighetens utbildningsmaterial inför valen 2022 kommer att anpassas utifrån 
ändringarna. 

Beslutsunderlag 
Läs mer här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/10/prop.-20212252/ 
Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  16 (20) 

Valkansliet 
 

Beslutet skickas till 
Informationsansvarig, Eva Fischer 
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  17 (20) 

Valkansliet 
 

    Dnr VN-2021-3 
   Dnr KS-2021-527 

  
 

13. Valdistriktsindelning i Östhammars kommun fr o m 2022, 
information 

Förslag till beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har granskat det beslut som kommit till myndigheten vad gäller valdistriktens 
utformning. Länsstyrelsen har i samband med detta gjort smärre justeringar av valdistrikt 
gränserna. I Östhammars kommun har de ändrat fyra gränsdragningar. Mestadels för att i så 
stor utsträckning som möjligt följa fastighetsgränser och minimera risken för att lantmäteriets 
fastighetspunkter hamnar i ett valdistrikt där det inte var avsett att hamna. Länsstyrelsen har 
även justerat gränsdragningar i vatten så att hela kommunen omfattas av något valdistrikt. 
Valnämndens presidium och kommunens GIS-samordnare har svarat Länsstyrelsen att förslag 
till ändringar godtas. 
Utifrån detta har Länsstyrelsen 2021-11-29 beslutat om indelning av valdistrikt. 

Beslutsunderlag 
a) Länsstyrelsens ändring av valdistriktsgräns inför 2022 års allmänna val 
b) Länsstyrelsens beslut 2021-11-29 

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige föreslog i beslut 2021-09-14, § 128 att Länsstyrelsen beslutar om 
kommunens indelning i valdistrikt. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsansvarig (för publicering på valnämndens hemsida) 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  18 (20) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2019-22 
 

14. Ändring av valdistriktsnummer för vallokaler, valet 2022, 
information 

Förslag till beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
I och med Länsstyrelsens beslut om valdistriktsindelning tilldelades Öregrund norr + Gräsö 
distriktnummer 3 och Öregrund söder + Söderön distriktsnummer 4. Ny förteckning 
föreligger. 

Beslutsunderlag 
a) Valnämndens beslut 2021-10-05, § 18 med tillhörande beslutsunderlag 
b) Ny förteckning över valdistrikt, valet 2022 

Ärendets behandling 
Valnämnden fastställde vallokaler och förtidsrösningslokaler 2021-10-05 i enlighet med 
föreliggande beslutsunderlag. I underlaget angavs att Öregrund norr + Gräsö tilldelats 
distriktnummer 9 (fd. Gräsö) och Öregrund söder + Söderön distriktsnummer 3. (fd. 
Öregrund). 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Valnämndens arbetsrum 
Kontaktperson för berörda röstningslokaler 
Kommunikationsansvarig 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  19 (20) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2022-1 
 

15. Åtkomst och behörighet till valdatasystemet Valid, 
information 

Förslag till beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndigheten har infört ett nytt valdatasystem, Valid. Länsstyrelsen begär in 
behörighetshandlingar och behörighetsbegäran över vilka som ska vara behörighets-
administratörer i Valid med rollen inskrivare. Insläpp beräknas ske första veckan i januari 
2022. 

Beslutsunderlag 
• Presidiets beslut 2022-01-04 

Ärendets behandling 
Valnämndens presidium har 2022-01-04 beslutat om behörighetsadministratörer i Valid med 
rollen inskrivare. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-01  20 (20) 

Valkansliet 
 

    Dnr VN-2022-2 
 

16. Anmälningsärenden 
Förslag till beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:8V - 2021:16V och 2022:1V- 2022:4V samt handbok för 
kommuner och FMD:s stöd för att främja tillgängliga val föreligger. 

Beslutsunderlag 
Publiceras separat i arbetsrummet 
Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 
 
 



 
 

 

Ambulering, tider inkl. distriktsindelning för förtidsröstning, valet 2022 
 

Person 5 – Valnämnden + vårdpersonal  

Person 6 – Valnämnden + vårdpersonal  

 

 

Vecka 34 

 

 

Vecka 35 

 

 

Vecka 36 

 

 

 

On 

24/8 

Fr 

26/8 

15-18 (5+) 

(8) Norrskedika, Valö, Forsmark 

Mottagna röster lämnas till förtidsröstningen i 

Östhammar innan kl. 20.00 

09-12 (6+) 

(13-14) Gimo västra & Gimo, Hökhuvud, Vattensta 

Mottagna röster lämnas till förtidsröstningen i 

Östhammar innan kl. 13:00 

Må 

29/8 

On 

31/8 

To 

1/9 

15-18 (5+) 

(1, 5, 6, 7) Östhammars centrum & 

Kristinelund/Boda & Ed 

Mottagna röster lämnas till 

förtidsröstningen i Östhammar innan kl. 

20.00 

9-12 (6+) 

(10-11) Alunda tätort & Alunda 

Ekeby 

Mottagna röster lämnas till 

förtidsröstningen i Alunda innan 

kl. 13.00 eller i Gimo innan kl. 

14.00 

15-18 (5+) 

(15-16) Österbybruk, Dannemora 

Film & Österbybruk Morkarla 

Mottagna röster lämnas till 

förtidsröstningen i Österbybruk 

innan kl. 19.00 

Må 

5/9 

On 

7/9 

Sön 

11/9 

10-13 (6+) 

(3, 9) Öregrund norra & södra 

Mottagna röster lämnas till 

förtidsröstningen i Öregrund innan kl. 

14.00  

15-18 (5+) 

Uppsamlingsdag för ev. 

tillkommande röstmottagning för 

valnämndens ambulerande 

röstmottagare. Mottagna röster 

lämnas till närliggande öppet 

förtidsröstningsställe. 

Österbybruk innan kl. 19 

Alunda innan kl. 20 

Gimo innan kl. 21 

 

15-18 (6+) 

Uppsamlingsdag för ev. 

tillkommande röstmottagning. 

Delat ansvar mellan valkansliets 

och valnämndens ambulerande 

röstmottagare. Mottagna röster 

lämnas till förtidsröstningen i 

Östhammar innan kl. 20.00 

Inkom 2022-01-12

Dnr VN-2019-31

Dpl 022



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sid
2019-02-04 15 (32)

Valnämnden

Dnr VN-2019-2 

§ 11. Ambulerande röstmottagning, fastställande av riktlinjer

Beslut

I samband med ambulerande röstmottagning får anhöriga inte vara i rummet, såvida 

väljaren inte specifikt framför att den anhöriga ska vara med och hjälpa till. Anhörig 

får inte påverka väljarens val i samband med röstning. Om väljaren inte på egen hand 

kan framföra sitt val, får väljaren inte rösta. 

I övrigt har valnämnden tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning

Valkansliet har bokat in ambulerande röstmottagning; 

Onsdag 8 maj kl. 15-18

Fredag 10 maj kl. 09-12

Måndag 13 maj kl. 15-18

Onsdag 15 maj kl. 15-18

Måndag 20 maj kl. 09-12

Tisdag 21 maj kl. 15-18

Onsdag, 22 maj kl. 09-12

Torsdag 23 maj kl. 15-18

Förfrågan efter två personer med professionell kompetens för kommunicering med äldre med 

sjukdomstillstånd har gått ut. 

Kommunens tryckeri har fått i uppdrag att se över så att valsedlarna kan presenteras enklare.

Valkansliet föreslår att valnämnden beslutar om riktlinjer för ambulerande röstmottagning i 

enlighet med förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Utvärdering av genomförandet av val till riksdag, kommun och landsting 2018-09-09. 

Inkom 2022-01-12

Dnr VN-2019-31

Dpl 022



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sid
2019-02-04 16 (32)

Valnämnden

Ärendets behandling

Valnämnden behandlade ärendet vid sammanträde 2018-10-09, § 113 och beslutade att

ñ Riktade annonser om ambulerande röstmottagning och budröstning utökas.

ñ Ambulerande röstmottagning bokas in per olika geografiska områden, för att 

underlätta samordning.

ñ Bemanningen utökas med två personer som har professionell kompetens för att 

kommunicera med äldre med vanliga sjukdomstillstånd.

ñ Valkansliet upprättar förslag till riktlinjer för ambulerande röstmottagning för 

antagande.

ñ Valkansliet ser över utrustningen så att valsedlarna enklare kan presenteras vid 

ambulerande röstmottagning.

Inkom 2022-01-12

Dnr VN-2019-31

Dpl 022



 
 

 

Lokaler, tider och support för förtidsröstning, valet 2022 
 

Person 1 – Valnämnden  Person 3 – Maria Wallin 

Person 2 – Valnämnden Person 4 – Kersti Ingemarsson 

Person 3-4 – växelvis tjänstgöring på valdagen  

 

Vecka 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 35 

 

Ort/Plats On 

24/8 

To 

25/8 

Fr 

26/8 

Lö 

27/8 

Sö 

28/8 

Östhammar 

Storbrunn 

17-20 17-20 10-13 11-14 11-14 

      
Support VN (1) 

16.30-20.30  

VN (2) 

16.30-20.30  

ÖD VK (3) 

10.30-14.30  

VK (4) 

10.30-14.30  

Ort/Plats Må 

29/8 

Ti 

30/8 

On 

31/8 

To 

1/9 

Fr 

2/9 

Lö 

3/9 

Sö 

4/9 

Österbybruk 

Folkets Hus 

9-12 16-19 9-12 16-19   9-12 

Alunda  

Biblioteket 

10-13 17-20 10-13 17-20   10-13 

Gimo 

Bruksgymnasiet 
11-14 18-21 11-14 18-21   11-14 

Östhammar 

Storbrunn 

17-20 10-13 17-20 10-13 10-13 11-14 12-15 

Öregrund  

Sven Persson 

hallen 

18-21 11-14 18-21 11-14    

Hargshamn 

Folkets hus 

     12-15  

Långalma 

Söderögården 

     13-16  

Gräsö, 

Församlingshemm

et 

     14-17  

Valö, Granhälla 

bygdegård 
     10-13  

Ekeby skola, 

matsalen 

     9-12  

        
Support ÖD/VN 

(1) 

16.30-

21.30  

ÖD/VN (2) 

15.30-21.30  

ÖD/VN (1) 

16.30-21.30  

ÖD/VN (2) 

15.30-21.30  

ÖD VK (3) 

8.30-17.30  

VK (4) 

8.30-15.30  

Inkom 2022-01-12

Dnr VN-2022-3

Dpl 111



 

Vecka 36 

 

 

 

Ort/Plats Må 

5/9 

Ti 

6/9 

On 

7/9 

To 

8/9 

Fr 

9/9 

Lö 

10/9 

Sö 

11/9 

Österbybruk 

Folkets Hus 

16-19 9-12 16-19 9-12    

Alunda  

Biblioteket 
17-20 10-13 17-20 10-13    

Gimo 

Bruksgymnasiet 

18-21 11-14 18-21 11-14    

Östhammar 

Storbrunn 
10-13 17-20 10-13 17-20 10-13 10-13  

Öregrund  

Sven Persson 

hallen 

11-14 18-21 11-14 18-21    

Östhammar 

kommunkontoret 
      8-20 

        
Support 

 
ÖD/VN (1) 

15.30-21.30 

ÖD/VN (2) 

16.30-21.30  

ÖD/VN (1) 

15.30-21.30 

ÖD/VN (2) 

16.30-21.30  

ÖD VK (1) 

9.30-13.30  

VK (3-4) 

7-24 

Inkom 2022-01-12

Dnr VN-2022-3

Dpl 111



2

3

4

1

  Översikt över kartbillagor



1. Gränsen mellan Valö-Forsmark-Norrskedika och Öregrund norra-Gräsö

Valdistrikt Östhammar 2022

Alternativ gräns

Fastighetsgäns

x

x

x

x

x

x



2. Gränsen mellan Öregrund norra-Gräsö och Öregrund södra-Söderön

Valdistrikt Östhammar 2022

Alternativ gräns

Fastighetsgäns



3. Gränsen mellan  Valö-Forsmark-Norrskedika och Ed

Valdistrikt Östhammar 2022

Alternativ gräns

Fastighetsgäns



X
X

X

X

X

X

X

X

4. Förslag på ny gräns i vattnet mellan Östhammars centrum och Boda-Hargshamn

Valdistrikt Östhammar 2022

Alternativ gräns

Fastighetsgäns



Beslut
 

1(3)

2021-11-29

 

201-7302-2021

 

Arne Åhman

Valsamordnare

Östhammars kommun

osthammardirekt@osthammar.se

Postadress 751 86 UPPSALA  Gatuadress Bäverns gränd 17

Telefon 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-post uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala

Beslut om valdistriktsindelning i Östhammars kommun 

Beslut

Länsstyrelsen beslutar, med upphävande av tidigare beslut om valdistriktsindelning, att 

Östhammars kommun ska vara indelad i valdistrikt från och med år 2022 på det sätt som 

framgår av bilagda kopior på protokoll och kartor. 

Länsstyrelsen har justerat vissa valdistriktsgränser i enlighet med bilaga 3 till detta beslut.

Ändringen införs i och med detta beslut i de digitala kartor som utgör register för 

valdistriktsindelningen. Respektive valdistrikt omfattar de fastigheter vars, av 

Lantmäteriet satta, fastighetspunkter som finns inom valdistriktets gränser.

Beskrivning av ärendet

Östhammars kommun har lämnat förslag till Länsstyrelsen över valdistriktindelning. 

Deras utgångspunkt är att inte ändra valdistrikt om det inte behövs. Väntade 

befolkningsförändringar i Östhammars kommun medför att vissa förändringar måste 

göras, främst utifrån antalet röstberättigade i valdistrikten inte ska bli för stora.

En avvikelse vad gäller valdistriktets storlek beträffande röstberättigade är i valdistrikten 

Alunda-Ekeby och Alunda tätort där det inte har gått att hitta en geografiskt lämplig 

uppdelning.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen ska besluta om kommunens indelning i valdistrikt på förslag av 

kommunfullmäktige. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. 

Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 

röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns 

synnerliga skäl.

Det är viktigt att gränserna i så stor utsträckning som möjligt följer fastighetsgränser då 

lantmäteriets fastighetspunkter är avgörande för var de röstberättigade upptas i 

röstlängden. Valdistriktets gräns, i synnerhet i tätorter med många fastigheter och 

fastighetspunkter, bör avvikelser från fastighetsgränser i största möjliga mån undvikas.

Inkom 2021-12-03

Dnr VN-2021-3

Dpl 111



Beslut
 

2(3)

2021-11-29

 

201-7302-2021

 

Länsstyrelsen gör följande bedömning

Länsstyrelsen har ändrat ett fåtal gränser utifrån kommunfullmäktiges förslag för att 

bättre följa aktuella fastighetsgränser eller naturliga gränser i landskapet.

Länsstyrelsen beslutar i övrigt om indelning i valdistrikt i enlighet med 

kommunfullmäktiges förslag

Bestämmelser som beslutet grundas på

4 kap. 17 § vallagen (2005:837).

Delgivning och överklagande

Detta beslut, som ska kungöras i ortstidning samt i Post- och Inrikes Tidningar, kan 

överklagas hos Valprövningsnämnden. Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen 

senast inom tre veckor från den dag det överklagade beslutet kungjordes.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av valansvarig Martin Coborn med valsamordnare Arne Åhman som 

föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor

1. Hur man överklagar beslutet

2. Kommunfullmäktige i Östhammars kommuns beslut den 14 september 2021 med 

tillhörande bilagor

3. Länsstyrelsens justerade kartor

Inkom 2021-12-03

Dnr VN-2021-3

Dpl 111



Beslut
 

3(3)

2021-11-29

 

201-7302-2021

 

Bilaga

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 

Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 

tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan 

till Länsstyrelsen i Uppsala län antingen via e-post; uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; 

Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet 

kungjordes. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du 

be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är 

det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas. 

Ditt överklagande ska innehålla

 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,

 hur du vill att beslutet ska ändras, samt

 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 

Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 

bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post. uppsala@lansstyrelsen.se eller 

via växeltelefonnummer 010 223 30 00. Ange diarienumret för detta ärende. Numret finns uppe 

till höger på första sidan.

Inkom 2021-12-03

Dnr VN-2021-3

Dpl 111



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

Utdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-14   

Kommunfullmäktige 

 

    Dnr KS-2021-527 

    Dnr VN-2021-3 

§ 128. Östhammars kommuns förslag till Länsstyrelsen om 

indelning i valdistrikt  

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen beslutar om kommunens indelning i valdistrikt 

enligt Tabell över distrikt med ändringar enligt förslag. (Bilaga 2) 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen beslutar om kommunens inledning i valdistrikt efter förslag från 

kommunfullmäktige. Ärendet bereds av valnämnden och kommunstyrelsen. Kommunen ska 

ske över indelningen under 2021 och Länsstyrelsen ska besluta senast den 1 december 2021.  

Relevant lagstiftning 

Vallagens bestämmelser om distrikt finns i 4 kap. 16-20 §§. Det viktigaste för detta ärende är:  

  Kommunen ska delas in i valdistrikt och samtliga röstberättigade inom en fastighet ska 

höra till samma distrikt.  

  Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.  

  Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 

röstberättigade. Särskilda skäl är t.ex. om området är geografiskt svårtillgängligt eller 

om antalet röstberättigade väntas öka eller minska inom kort.  

  Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga 

skäl.  

  Det ska finnas en vallokal per valdistrikt. 

Utöver det ger Valmyndighetens vägledning instruktionen att distrikten ska vara rationellt 

utformade och ge de röstberättigade en bra väg till vallokalen. Som exempel ska man inte 

passera en annan vallokal på väg till sin egen. Avstämning har skett med Länsstyrelsen om 

möjligheten att ha vallokal utanför distriktet, det är möjligt men det bör vara inom rimlig 

avstånd och vara en i övrigt ändamålsenlig lokal (neutral, tillgänglig etc.).  

Övrig bakgrund 

I samband med utvärderingarna efter valen 2018 och 2019 gav valnämnden ett antal uppdrag 

kring distrikt som helst skulle minskas, främst utifrån att rösträkningen inklusive hanteringen 

av förtidsröster inte skulle dra ut på tiden men även för att minska risken för köbildning. 

Väntade befolkningsförändringar och preliminära undersökningar i kommunens GIS-system 

av möjliga ändringar av distrikten togs fram inför valnämndens ärende om inriktning av det 

fortsatta arbetet och framgår av protokollsutdrag VN 2021-03-09, § 7.  

Förslaget till valdistrikt 

Utgångspunkten har varit att inte ändra distrikt om det inte behövs. Detta för att väljarna ska 

känna igen sig från tidigare val och därmed underlätta röstning.  
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Utdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-14   

Kommunfullmäktige 

 

Förslag på ändringar i befintliga valdistrikt har lämnats baserat på:  

  Distriktens storlek, främst om distriktet är för litet enligt vallagen. Vid ändringarna har 

valnämndens önskemål om att inte ha stora distrikt beaktats. 

  Väljarnas väg till vallokalen, främst att flödet från bostad till vallokal ska sammanfalla 

i så stor utsträckning som möjligt med hur väljarna rör sig för andra ärenden 

(livsmedelsinköp etc). Det gör att valdistrikt som hade kunnat få snygg form och bra 

antal röstberättigade på kartan inte har föreslagits, eftersom vägen till vallokalen hade 

delats av av vatten eller mark med endast små vägar. Vissa vallokaler ligger utanför 

distriktet, men på ett sätt som bedöms acceptabelt.  

Namnförslagen på de nya distrikten utgår från Valmyndighetens manual Länsstyrelsens och 

valnämndens arbete med valgeografi och mandat.  

I tabellen finns preliminär plats för vallokal med. Beslut om lokaler kommer att fattas vid ett 

senare tillfälle. Före beslut om lokaler behöver distrikten vara beslutade av Länsstyrelsen. 

Lokalerna ska även granskas utifrån tillgänglighet och neutralitet. Där samma plats anges för 

flera distrikt kommer vallokalerna vara separerade inom samma byggnad eller område, t.ex. 

en skola där matsal och gymnastiksal används.  

 

Distrikt Röst-

berättigade* 

Kommentar  Plats för vallokal 

Alunda-

Ekeby 

1644 Ingen ändring.   Olandsskolan/ 

Olandshallen 

Alunda tätort 1860 Ingen ändring.   

Norrskedika-

Valö-

Forsmark 

1143 Ingen ändring.   Norrskedika IP 

Österbybruk, 

Dannemora-

Film 

1631 Ingen ändring.   Österbyskolan 

Österbybruk-

Morkarla 

1357 Ingen ändring.   

Gimo, 

Hökhuvud-

Vattensta 

1250 Ingen ändring.   Bruksgymnasiet 

Gimo Västra 1423 Ingen ändring.   

Östhammars 

centrum 

1315 Ingen ändring.   Storbrunn 
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Utdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-14   

Kommunfullmäktige 

 

Ed 1218 Ingen ändring.   Nya Frösan 

Distrikt som tas bort i södra Östhammar och kring Hargshamn 

Kristinelund 1599 Delas i två delar. Gränsen föreslås gå 

längs Albrektsgatan samt 

Bodagatan/Bodagränd och Källvägen 

till distriktet tar slut i norr. 

 

Hargshamn 689 Slås ihop med annat distrikt pga. att 

det är för litet.  

 

Nya distrikt i södra Östhammar och kring Hargshamn 

Kristinelund Uppskattas 

till 1064 

Det tidigare Kristinelundsdistriktets 

västra del.  

Kristinelundsskolan 

Boda-

Hargshamn  

Uppskattas 

till 1064 

Det tidigare Kristinelundsdistriktets 

östra del samt det tidigare distriktet 

Hargshamn. 

Distrikt som tas bort kring Öregrund, Söderön och Gräsö 

Öregrund 1566 Delas i två delar. Gränsen föreslås gå 

längs Västergatan (stora vägen in till 

Öregrund från 76:an), samt inne i 

Öregrund Håkanssons gata och 

Fyrskeppsvägen till varvet. 

 

Söderön 537 Slås ihop med annat distrikt pga. att 

det är för litet. 

 

Gräsö 606 Slås ihop med annat distrikt pga. att 

det är för litet. 

 

Nya distrikt kring Öregrund, Söderön och Gräsö 

Öregrund 

södra – 

Söderön  

Uppskattas 

till 1347 

Det tidigare Öregrundsdistriktets södra 

del samt det tidigare distriktet Söderön  

Sven Persson-hallen 

Öregrund 

norra – Gräsö  

Uppskattas 

till 1173 

Det tidigare Öregrundsdistriktets norra 

del samt det tidigare distriktet Gräsö  

Societetshuset 

*Röstberättigade är utifrån statistik från Valmyndigheten per 2021-03-01 för befintliga 

distrikt. För föreslagna nya distrikt är antalet prognosen ur GIS-systemet.  

Det finns en avvikelse från valnämndens inriktningsbeslut för arbetet med distrikten. Det rör 

distrikten Alunda-Ekeby och Alunda tätort. Inriktningen var att göra tre distrikt av dessa två 

distrikt. Det har dock inte gått att hitta en geografiskt lämplig uppdelning som ger en 

tillräckligt stor östlig del.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-14   

Kommunfullmäktige 

 

Beslutsunderlag 

Tabell över distrikt utan ändringar samt med ändringar enligt förslag  

Karta över de föreslagna distrikten samt antal röstberättigade  

Ärendets behandling 

Valnämnden diskuterade och fattade beslut om inriktning för det fortsatta arbetet med 

valdistrikt 2021-03-09, § 7: Valnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med 

att ta fram förslag till valdistrikt med inriktning enligt det redovisade förslaget. Förslag till 

valdistrikt behandlas på valnämndens sammanträde 2021-08-10 inför behandling i 

kommunstyrelsen samt fullmäktige 2021-09-14.  

Valnämnden behandlade förslag till distrikt 2021-08-10, § 11, och lämnade förslag till beslut: 

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen beslutar om 

kommunens indelning i valdistrikt enligt Tabell över distrikt med ändringar enligt förslag. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Uppsala län,  
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  Översikt över kartbillagor
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1. Gränsen mellan Valö-Forsmark-Norrskedika och Öregrund norra-Gräsö

Valdistrikt Östhammar 2022

Alternativ gräns

Fastighetsgäns

x

x

x

x

x

x
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2. Gränsen mellan Öregrund norra-Gräsö och Öregrund södra-Söderön

Valdistrikt Östhammar 2022

Alternativ gräns

Fastighetsgäns
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3. Gränsen mellan  Valö-Forsmark-Norrskedika och Ed

Valdistrikt Östhammar 2022

Alternativ gräns

Fastighetsgäns
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X

X

X

X

X

X

X

X

4. Förslag på ny gräns i vattnet mellan Östhammars centrum och Boda-Hargshamn

Valdistrikt Östhammar 2022

Alternativ gräns

Fastighetsgäns
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Utdragsbestyrkande Justerarsignaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sid
2021-10-05 7 (16)

Valnämnden

  Dnr VN-2019-22

§ 18. Fastställande av röstningslokaler, valet 2022

Beslut  
Valnämnden fastställer vallokaler och förtidsröstningslokaler i enlighet med föreliggande 
beslutsunderlag.  

Ärendebeskrivning
Samtliga röstningslokaler är bokade. 
Valkansliet har besökt de röstningslokaler som är nytillkomna inför valet 2022, kontrollerat 
tillgängligheten och säkerhetsaspekter.
Beslutsunderlag
Vallokaler
Förtidsröstningslokaler 
Ärendets behandling
Åtgärdsförslag 1, Lokalbokningsprocessen 
Kontroll av de bokade lokalerna behöver genomföras, antingen vid skrivbordet för lokaler 
som använts tidigare och där kansliet är säkra på utformning eller med platsbesök. 
Granskningen måste ske så pass tidigt att lokalen kan bytas ut om det finns fel som inte går att 
åtgärda, helst före slutgiltig bokning sker. Granskningen behöver även omfatta mobiltäckning, 
att utrymmena är tillräckliga och om extra möblering eller utrustning behövs (extraljus, 
gardiner, etc.). Vilka lokaler som behövs hänger givetvis ihop med genomgång av distrikten. 
Där det finns förtidsröstning vid ett tillfälle kan t.ex. påverkas av om valdistrikt tillkommer 
eller avvecklas. Om möjligt (utifrån bemanning med mera) kan de lokaler som bara haft ett 
öppettillfälle få ett ytterligare, för att underlätta för väljare i området. 
I lokalbokningsprocessen behöver det säkerställas vilka som behöver information om valet, 
vilken information de behöver och hur de får den. Detta gäller alla led, t.ex. även vaktmästare 
som finns inom annan organisation. Det behövs även information till andra ordinarie 
verksamheter som sitter i lokalerna eller annan intilliggande verksamhet, t.ex. bibliotek och 
gym.  
Dagens sammanträde

Muntlig föredragning
Kersti Ingemarsson

Beslutet skickas till
Kontaktperson för berörda röstningslokaler 



Utdragsbestyrkande Justerarsignaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sid
2021-10-05 8 (16)

Valnämnden

Nämndsekreterargruppen för publicering i valnämndens arbetsrum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-01-04  1 (4) 

Valnämndens presidium 
 

Plats och tid Videomöte, 2021-01-04 
  
Beslutande Camilla Strandman (C), ordförande 

Mika Muhonen (S), 1:e vice ordförande 
Lennart Owenius (M), 2:e vice ordförande 

Övriga deltagande Kersti Ingemarsson, sekreterare 

  
Utses att justera Lennart Owenius (M) 
  

 
Underskrifter            Paragrafer 1-2 

Sekreterare   
 Kersti Ingemarsson  

Ordförande 
 
  

 Camilla Strandman (C)  

Justerande 
 
 

 

 Lennart Owenius (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämndens presidium 
  
Sammanträdesdatum 2022-01-04 
Datum för anslags uppsättande 2022-01-04 
Anslags nedtagande 2022-01-25 
Förvaringsplats för protokollet Sektor verksamhetsstöd, kansli och utveckling 
  
Underskrift   
 Kersti Ingemarsson  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-01-04  2 (4) 

Valnämndens presidium 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-01-04  3 (4) 

Valnämndens presidium 
 

 

§ 1. Val av justerare 

Beslut 
Lennart Owenius (M) utses att justera dagens protokoll.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-01-04  4 (4) 

Valnämndens presidium 
 

Dnr VN-2022-1 

§ 2. Åtkomst och behörighet till Valid 

Beslut 
Valnämndens presidium utser valnämndens sekreterare Kersti Ingemarsson och sakkunnig 
tjänsteman - val Lennart Jonasson som behörighetsadministratörer i Valid med rollen 
inskrivare. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
Beslutet anmäls till valnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndigheten har infört ett nytt valdatasystem, Valid. Det är Länsstyrelsen som måste ge 
åtkomst och behörighet till Valid för de som ska vara behörighetsadministratörer och 
inskrivare hos kommunen. Därefter kan dessa hantera övriga behörighetsroller inom 
kommunen. Det är normalt valnämnden som ansvarar för behörighetsadministrationen och för 
användarna i sin kommun. Den lägger till och tar bort användare, ser till att användarna har 
rätt behörighetsroll, med mera. Valnämndens presidium behöver därför fatta beslut om vilka 
som ska vara behörighetsadministratörer i Valid. Presidiet behöver också besluta om vilka 
som ska ha rollen inskrivare. Ifyllda och undertecknade blanketter för begäran om behörighet, 
behörighetsadministrator och inskrivare på kommun samt förbindelse om behörighet ska 
skickas till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Bestämmelser för behörighetsadministratörer och inskrivare på kommun 
• Handledning behörighetsadministration i Valid 
• Säkerhetsbestämmelser för nyttjande av Valid kommun 
• Blankett begäran behörighetsadministratör 
• Blankett förbindelse behörighetsadministratör 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
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